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Onderwerp
Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 ‘Vereenvoudiging procedures bij
herbestemming t.b.v. wonen’ en 761 ‘Versnelling van herbestemming van erfgoed’

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met de terugkoppeling over de acties van de
Erfgoedmonitor Zuid-Holland en Moties 760 ‘Vereenvoudiging procedures bij herbestemming
t.b.v. wonen’ en 761 ‘Versnelling van herbestemming van erfgoed’.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht hoe de acties van de
Erfgoedmonitor Zuid-Holland en de Moties 760 ‘Vereenvoudiging procedures bij
herbestemming t.b.v. wonen’ en 761 ‘Versnelling van herbestemming van erfgoed’ zijn
uitgevoerd.

Besluit GS
vastgesteld conform advies.

Bijlagen
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·

GS-brief aan PS over Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 ‘Vereenvoudiging

·

procedures bij herbestemming t.b.v. wonen’ en 761 ‘Versnelling van herbestemming van
erfgoed’
Bijlage 1 . Motie 760 Van Dobben de Bruijn (VVD) Vereenvoudiging van procedures bij

·

herbestemming t.b.v. woningen en appartementen
Bijlage 2. Motie 761 Van Dobben de Bruijn (VVD) Versnelling van herbestemming van
erfgoed in Zuid-Holland

·
·
·

Bijlage 3. Brief van gedeputeerde Janssen inzake Erfgoedmonitor Zuid-Holland
Bijlage 4. Toelichting op behandelvoorstellen motie 760 en motie 761
Bijlage 5. Lid-GS brief Janssen Verdeling Rijksmiddelen grote restauraties

·

Bijlage 6. GS brief - Behandelvoorstel motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen

1

Toelichting voor het College

Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2017 met een lid-GS brief Provinciale Staten
geïnformeerd over de resultaten en acties naar aanleiding van de Erfgoedmonitor Zuid-Holland.
De Erfgoedmonitor Zuid-Holland is een digitale monitor met actuele kwantitatieve informatie over
restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland. Uit de eind 2016
uitgevoerde Erfgoedmonitor blijkt dat 15% van de Zuid-Hollandse rijksmonumenten in een matige
tot slechte staat verkeert.
Op 15 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten in de Toelichting op behandelvoorstellen voor
Motie 760 en Motie 761 aangegeven welke acties worden uitgevoerd naar aanleiding van de
genoemde moties. Vanwege de inhoudelijke raakvlakken tussen de toezeggingen in de brief
Ergoedmonitor Zuid-Holland en de uitwerking van beide moties, worden de resultaten van de
toegezegde acties gecombineerd in één brief van GS aan PS.
Met bijgaande GS-brief worden PS geïnformeerd over de acties om de restauratieachterstand bij
rijksmonumenten terug te dringen en de herbestemming ervan te bevorderen. De brief bevat de
volgende onderwerpen:
1.
2.
3.

stimuleren van restauratie en herbestemming door provinciale subsidies;
delen van kennis en netwerken: netwerkbijeenkomsten en expertsessies;
stimuleren van herbestemming van monumenten via planologisch kader: bij ladder voor

4.

duurzame verstedelijking en bij woningbouwprogramma’s, verkenning naar
versnellingsmogelijkheden door vastgoedadviesbureau Fakton;
out-of-the-box voorstellen voor herbestemming ontwikkelen: team van aanjagers

5.

herbestemming en Startup in residence-programma;
acties op maat per monumentcategorie: religieus erfgoed, buitenplaatsen, agrarisch
erfgoed en industrieel erfgoed.

Financieel en fiscaal kader
Jaarlijks worden subsidies verstrekt voor restauratie en herbestemming binnen de
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling
Erfgoedlijnen Zuid-Holland. In het kader van deze subsidieregelingen is in 2018 voor restauratie
€ 4.171.000 en voor herbestemming € 497.500 beschikbaar gesteld.
De personele inzet en materiële kosten worden gedekt vanuit de reguliere middelen voor
restauratie en herbestemming (programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, doel 3.6 Beschermd,
bekend en beleefbaar cultureel erfgoed).
Juridisch kader
Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces
Op 28 september 2016 heeft de Statencommissie Bestuur en Middelen gesproken over de
Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2010. De commissie heeft aangegeven dat wanneer de
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Erfgoedmonitor daartoe aanleiding geeft, er (financiële) ruimte moet zijn om wijzigingen in het
beleid door te voeren. Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2017 met een lid-GS Brief
Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten en acties naar aanleiding van de
Erfgoedmonitor. Deze resultaten en acties zijn besproken in de Statencommissie Bestuur en
Middelen van 6 september 2017.
Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met
Motie 760 en Motie 761 aandacht gevraagd voor de vereenvoudiging van procedures bij
herbestemming t.b.v. woningen en voor de versnelling van herbestemming van erfgoed.
Gedeputeerde Staten hebben op 5 december 2017 per brief aan Provinciale Staten aangegeven
hoe Motie 760 en 761 in behandeling worden genomen. In de Statencommissie Bestuur en
Middelen van 24 januari 2018 hebben Provinciale Staten gevraagd om een toelichting te geven
op deze behandelvoorstellen. Op 15 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten in de Toelichting
op behandelvoorstellen voor Motie 760 en Motie 761 aangegeven welke acties worden uitgevoerd
naar aanleiding van de genoemde moties.

3 Communicatiestrategie
Naar aanleiding van de subsidieregelingen en besluitvorming over de te verstrekken subsidie
wordt jaarlijks een persbericht verstuurd.
Over de GS-brief Toelichting op behandelvoorstellen Motie 760 en Motie 761 is op 18 april 2018
gecommuniceerd middels een nieuwsbericht.
De verslagen van de netwerkbijeenkomsten en expertsessies om vraag en aanbod van
leegstaande monumenten bij elkaar te brengen worden op de website van de provincie geplaatst,
en op www.herbestemming-zh.nl.
Ook wordt het team van aanjagers voorgesteld op de website van de provincie.
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